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Årsmelding 2020

Raftoåret 2020 ble innledet i april med digitalt Kick-off for studentene og forberedelser til
Raftouken. Fra Venneforeningen deltok leder med informasjon til studentene og
møtedeltakere fra NHH- og Oslo-gruppen.

Årets Raftopris ble tildelt Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF), for sin
modige og utrettelige innsats i kampen mot fryktregimet i Egypt. ECRF ble grunnlagt i
kjølvannet av statskuppet i 2013, og har på relativt kort tid vokst til et team på over 50
advokater og researchere som sammen med rundt 1000 frivillige arbeider for å gi partipolitisk
uavhengig støtte til forsvarere av menneskerettighetene.

Til tross for pandemien ble det i Raftostiftelsen arbeidet som normalt gjennom året med tanke
på Raftoprisen, men med parallelle planer for alternative digitale løsninger for gjennomføring
av Raftouken. Det ble derfor også i 2020 gjennomført svært gode arrangementer omkring
prisutdelingen. Mange fulgte årets Raftokonferanse og Raftoprisseremoni digitalt.

Venneforeningen bidro også i år til synliggjøring av arrangementene i forkant med å henge
opp plakater i og utenfor byen. Vi fulgte opp med medlemsinformasjon og med aktiv
mobilisering gjennom informasjon i digitale medier.

I 2020 har styret i Venneforeningen hatt glede av samarbeidet med frivillighetskoordinator i
administrasjonen. Det har blitt utviklet planer og satt i gang et arbeid med felles innsats for å
ta vare på de ressurser som tidligere studenter, praktikanter og andre frivillige utgjør. Styret
håper at dette på sikt vil bidra til både å styrke engasjementet i og for Venneforeningen og til
å styrke rekrutteringen.

Undervisning

Venneforeningen bidro våren 2020 til Raftostiftelsens undervisningsopplegg for konfirmanter
fra Human-Etisk Forbund. Tradisjonelt har Venneforeningen bidratt til undervisning av
konfirmantene sammen med Undervisningsavdelingen, studenter og praktikanter.

Etter ønske fra Undervisningsavdelingen overtok Venneforeningen i 2020 mer av ansvaret
for konfirmantundervisningen. Årets konfirmantundervisning ble organisert av et av
Venneforeningens styremedlemmer gjennom kontakt med Human-Etisk Forbund. Styret
inviterte til informasjonsmøte for interesserte i Venneforeningen, og hadde ansvaret for å
administrere kontakt med undervisere fra Venneforeningen og kursledere i Human-Etisk
Forbund. Undervisningsøktene ble fordelt på seks av Venneforeningens medlemmer som
underviste rundt 90 konfirmanter gjennom 6 undervisningsøkter på ettermiddag- og kveldstid
tidlig i mars før restriksjoner som følge av pandemien trådte i kraft. To undervisningsøkter
som var planlagt etter 12. mars ble avlyst på grunn av smittevernrestriksjoner.

‘
Hus og hage

Som følge av pandemien og smittevernrestriksjoner ble det våren 2020 ikke invitert til den
tradisjonelle dugnaden i Raftohagen. Styret gjennomførte likevel dugnad i «miniformat, hvor
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styremedlemmer kostet, ryddet, klippet plen, beskjærte busker og plantet blomster på ulike
tidspunkt.

Informasjon, medlemskontakt og annen aktivitet

I tråd med føringene for de foregående år har styret i 2020 hatt fokus på planer om egne
arrangement og temamøter, både for å styrke tilknytningen til organisasjonen og med tanke
på rekruttering av nye medlemmer.

Vi startet året med å invitere medlemmene med på gjenvisitt hos organisasjonen 3. St
Georgs Gilde som arbeider for speidersaken. 4. februar 2020 besøkte vi Klosteret Marias
Minde hvor vi fikk oppleve Fredslyset som har en sentral plass i organisasjonen St Georgs
Gildene. Det ble blant annet diskutert mulig fremtidig samarbeid med utgangspunkt i felles
engasjement i arbeid for fred og menneskerettigheter.

Den 23. april var det planlagt temakveld for Venneforeningens medlemmer i
undervisningslokalene Rettighetstanken på Raftohuset i samarbeid med
Undervisningsavdelingen omkring temaet «Bryt Noreg menneskerettane?»
I likhet med andre planlagte arrangement, som temamøtet med Jørn Øyrehagen Sunde om
menneskerettighetene i historisk perspektiv, og 17. mai i Raftohagen måtte også dette utgå
av hensyn til smittevernrestriksjonene.

Styret har sendt ut fire nyhetsbrev i løpet av 2020. Det har i tillegg vært sendt ut informasjon
til medlemmene flere ganger i løpet av vår- og sommerhalvåret som følge av pandemien og
de konsekvenser dette fikk for avholdelse av årsmøtet.

Facebook-siden som ble opprettet i 2018 er blitt hyppig brukt både for å dele egne og
Raftostiftelsens poster. Det er likevel tydelig at vi ikke har fått særlig mange flere følgere på
Facebook det siste året. Dette henger sammen med begrensningene rundt arrangementer.

Et ønske om større synlighet, mer utstrakt bruk av markedsføring og sosiale medier, har de
siste årene aktualisert spørsmålet om en egen logo for å styrke Venneforeningens profil utad.
Spørsmålet ble i starten av 2020 tatt opp med administrasjonen, som gjennom sin
samarbeidspartner har fått laget en egen logo for Venneforeningen. Denne vil være klar for
bruk i løpet av 2021.

Julegrøten

På grunn av pandemien var det ikke aktuelt å invitere til julegrøt dette året. Julegrøten har
vist seg som et viktig treffpunkt mellom Venneforeningen og Raftostiftelsen med
administrasjon og frivillige, og styret har drøftet ulike ideer for hvordan en alternativ
sammenkomst kan la seg gjennomføre.

Årsmøtet

Årsmøtet som opprinnelig skulle vært avholdt 16. mars 2020 ble først utsatt til 27. april da
Regjeringen satte i verk omfattende smittevernrestriksjoner. Da restriksjonene fortsatte ble
det medio april besluttet at årsmøtet måtte utsettes ytterligere. Det ble vurdert at en eventuell
digital gjennomføring ville kunne utelukke deltakelse og derav begrense medlemmenes
uttale- og stemmerett, og at slik gjennomføring derfor ikke var forsvarlig av hensyn til
medlemmene.
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Årsmøtet ble avholdt 7. september 2020 på Raftohuset innenfor gjeldende smittevernregler
som blant annet tilsa påmelding i forkant. Møtet ble ledet av Ingrid Malene Liavik. De faste
postene ble behandlet i samsvar med vedtektene.

Det ble uttrykt bekymring for den stadig synkende betalende del av medlemsmassen, og
styret ble bedt om å tilstrebe enda større grad av synlighet, også via Facebook. I tillegg ble
det understreket behovet for og betydningen av at påminning om kontingenten sendes ut
separat og tidlig på året, og så med rutine for purringer. Styret sa seg enig i kommentarene,
og varslet forbedring.

Temamøte

Daglig leder Jostein Hole Kobbeltvedt og frivillighetskoordinator Liv Unni Stuhaug fra
administrasjonen var invitert for å fortelle om frivillighet i Raftostiftelsen og om planene for
utbygging av Raftohuset.

Frivillighet utgjør fortsatt en viktig del av Raftostiftelsens arbeid gjennom priskomiteen,
studentgruppen, Oslo-gruppen, frivillighetsgruppen på NHH, Venneforeningen med flere. Det
er eksplisitt uttalt i Raftostiftelsens strategiplan hvor viktig frivillige er for stiftelsens arbeid.

Kobbeltvedt presenterte planer og skisse for utbygging av Raftohuset, noe som er nødvendig
både for å tilfredsstille kravene om universell utforming og for å dekke behovet til
Undervisningsavdelingen, men det er også et ønske om at det skal bidra til å øke synligheten
av Raftoprisen og stiftelsens arbeid. Det foregår en mobilisering for å skaffe offentlige midler,
men dersom dette skal gjennomføres vil det kreve en kombinasjon av dugnad og hjelp fra
privatpersoner, by og fylke. Stiftelsen trenger frivillige til å hjelpe til med denne
mobiliseringen, og Venneforeningen ble invitert til å delta!

Stuhaug holdt en presentasjon om frivillighet i Raftostiftelsen. Hun viste et organisasjonskart
over alle de ulike grupperingene som til sammen utgjør Rafto-familien, og redegjorde kort for
de ulike gruppene, og deres hovedoppgaver. Organisasjonskartet ble vedlagt
årsmøteprotokollen til orientering.

Tillitsvalgte

Styret
I 2020 var det hele 5 av styremedlemmene som ikke tok gjenvalg i tillegg til et medlem som
var flyttet fra byen. Dette innebar at 5 av styrets medlemmer fungerte og utførte oppgaver ½
år på overtid til årsmøtet kunne avholdes 7. september. Samtidig hadde 6 kandidater sagt ja
til å bli innstilt som styremedlem tidlig 2020, og kom i gang med styrearbeidet først utpå
høsten.

Etter valg og konstituering høsten 2020 har styret bestått av:

Ingrid Malene Liavik styreleder
Henriette Munthe -Kaas nestleder
Knut Venge undervisning
Anne-Kjersti Sande undervisning / arrangement
Tove Sandgrind arrangement
Benjamin Jakobsen informasjon / medlemskontakt
Amalie Gloppen Norheim økonomi og medlemsregister
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Benedicte Gram-Knutsen rekruttering / kontaktperson frivillighetskoordinator

Revisorer: Trond Lexau og Finn Gunnar Nilsen (gjenvalg).
Valgkomité: Anniken Friis (leder), Bente Milch og Anne Horn (gjenvalg).
Det har i 2020 vært syv styremøter, hvorav fire fysiske møter i tidligere styre, og to digitale og
ett fysisk møte i det nye styret etter årsmøte.

Styreleder har møtt som observatør i styret for Raftostiftelsen, og styremedlemmer har deltatt
på fagsamlinger. Begge deler har foregått både fysisk og digitalt.

Medlemsutvikling og økonomi

Medlemsmassen har holdt seg stabil etter nedgangen de senere år, med en oppgang i antall
betalende medlemmer. Til forskjell fra samme tid året før med 116 betalende medlemmer,
hvorav 3 studenter og 6 bedrifter, hadde organisasjonen 145 betalende medlemmer, hvorav
2 studenter og 7 bedrifter-/ organisasjonsmedlemmer per 31.12.2020.

2020 har vært et år preget av avlyst / utsatt aktivitet som følge av pandemien. De
økonomiske føringene for 2020 med vekt på tiltak for tilknytning og engasjement hos
medlemmene, samt informasjonsarbeid for rekruttering av nye medlemmer har derfor ikke
latt seg gjennomføre i den grad styret hadde ønsket.

I stedet har vi vektlagt tettere medlemskontakt knyttet til informasjon, samt videreføring av
arbeidet fra de foregående år med rydding i og oppdatering av medlemslistene, og utvikling
av bedre rutiner. Blant annet mottar flesteparten av medlemmene nå medlemsposten via
epost.

Styret har ikke hatt kapasitet til å innføre fakturering av medlemskontingenten som planlagt,
men har innført nye rutiner for utsending av varsel og purring kontingent.

Det ble overført kr 30.000.- til Raftostiftelsen i 2020. Vi avsluttet regnskapsåret med en
egenkapital på kr 13.519-.

For 2021 ønsker styret å videreføre de økonomiske føringene som ble lagt for de foregående
år. Det vektlegges å satse på tiltak som kan bidra til å styrke og øke medlemsmassen slik at
vi forhåpentligvis kan bidra mer til Raftostiftelsen i årene som kommer.

Styret takker
Styret takker alle medlemmer som har deltatt i små og store oppgaver. En særskilt takk til
valgkomité og revisorer, og tidligere styremedlemmer som utførte oppgaver på overtid som
følge av pandemien i 2020 .

Bergen, 15.02.2020
Ingrid Malene Liavik
Henriette Munthe-Kaas
Knut Venge
Anne-Kjersti Sande
Tove Sandgrind
Benjamin Jakobsen
Amalie Gloppen Norheim
Benedicte Gram-Knutsen

4


